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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

DIDAKTIKA CUDZÍCH JAZYKOV A LITERATÚR 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Jazyk : slovenský a nemecký 

 
Školiteľka:   prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

 

Téma č. 1:    
Sémantické koncepty pri produkcii textov vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka  
Semantische Konzepte bei der Textproduktion im Unterricht Deutsch als Fremdsprache  
Semantic Concepts in Text Production in Teaching German as a Foreign Language 
Forma štúdia: denná/externá   
 
 
 

Školiteľka:  doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 
 

Téma č. 1:   
Perspektívy inkluzívneho vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho: Podpora 
komunikatívnej kompetencie v heterogénnych študijných skupinách.  
Perspektiven für den inklusiven DaF-Unterricht: Zur Förderung kommunikativer Kompetenz 
in heterogenen Lerngruppen. 
Forma štúdia: denná/externá   
 
 
 
 

Školiteľka: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 
                   
Téma č. 1 :      
Vplyv mediálnych združení pre deti na literárne vzdelávanie  
Kindermedienverbund und literarisches Lernen  
Children's Media Networks and Literary Learning 
Forma štúdia: denná/externá   
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Školiteľ :   Mgr. Roman Mikuláš, PhD. 

 
Téma č. 1 :   
Metafory ako vzorce sebainterpretácie človeka z metaforologického,  
Literárnohistorického a didaktického aspektu  
Metaphern als Formeln für menschliche Selbstdeutung aus metaphorologischer, 
literaturhistorischer und didaktischer Sicht  
Metaphors as Patterns for Human Self-Interpretation from the Perspective of 
Metaphorology, Literary History and Didactics 
Forma štúdia: denná/externá   
 
 
 

Jazyk : slovenský a anglický 

 
Školiteľ :   doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. 

 

Téma č. 1  :   
Kritické myslenie ako súčasť čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku 
Critical thinking as a part of reading literacy in foreign language 
Forma štúdia: denná/externá   
 

 
Školiteľka:  doc. PaedDr. Martina Šipošová, Ph.D. 

 

Téma č. 1:   
Vplyv podporujúcich a inhibujúcich determinantov na výučbu a učenie sa  angličtiny  
u žiakov generácie Alfa na Slovensku 
The impact of supportive and inhibitive determinants on Alpha generation students in  
Slovakia related to the process of teaching and learning foreign languages  
Forma štúdia: denná/externá   

 
Školiteľ :  doc. Tamás Karáth, PhD habil. 

 

Téma č. 1 :  
Využitie literatúry pri výučbe angličtiny na úrovni B1 a B2: Prečo tradičné argumenty 
nefungujú 
The use of literature in teaching English at B1 and B2 levels: Why the traditional arguments 
do not work 
Forma štúdia: denná/externá   
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Jazyk : slovenský a španielsky 

 
Školiteľka:  doc. Mgr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD. 

 

Téma č. 1:  
Výučba slovnej zásoby v španielčine ako cudzom jazyku. Kritická analýza učebných 
príručiek. 
La enseñanza del léxico en las clases de español como lengua extranjera. Un análisis crítico 
de los manuales de enseñanza.  
Teaching vocabulary in Spanish as a foreign language. A critical analysis of teaching manuals 
Forma štúdia: denná/externá  
 
Téma č. 2:   
Výučba odbornej slovnej zásoby pre študentov španielčiny ako cudzieho jazyka 
Teaching specialized vocabulary for students of Spanish as a foreign language 
Enseñanza del léxico de especialidad para estudiantes de español lengua extranjera 
Forma štúdia: denná/externá   
 
 
 

Jazyk : slovenský a francúzsky 

 
Školiteľka:  prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. 

 

Téma č. 1:   
Francúzska literatúra pre deti a mládež v slovenskom kultúrnom priestore po roku 1989. 
Littérature franҁaise d´enfance et de jeunesse dans l´espace culturel slovaque aprѐs 1989.     
French Children´s and Young Adult Literature in the Slovak cultural space after 1989 
Forma štúdia: denná/externá   
 
 
 

Jazyk : slovenský a taliansky 

 
Školiteľ:  prof. Dr. György Domokos, PhD. 

 

Téma č. 1:  
Teoretické a praktické aspekty vyučovania románskych jazykov v strednej Európe  
Theory and practice of teaching romance languages in Central Europe 
Teoria e prassi dell'insegnamento delle lingue romanze in Europa Centrale 
Forma štúdia: denná/externá  
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Téma č. 2:  
Práca s historickými zdrojmi a jej vplyv na motiváciu vo vyučovaní románskych jazykov  
Working on historical documents and the impact of this on the teaching of romance 
languages 
Lavoro su documenti storici e l'impatto di questo sulla motivazione nell'insegnamento delle 
lingue romanze 
Forma štúdia: denná/externá  
 
 
Téma č. 3:  
Osvojovanie si románskych jazykov v plurilingválnom kontexte  
Acquisition of romance languages in a plurilingual context 
Acquisizione delle lingue romanze in un contesto di plurilinguismo 
Forma štúdia: denná/externá  
 
 


